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Her på Ådalen har vi nydt nogle flotte efterårsdage med solskin og smukke gyldne farver på 
træerne. I morges var himmelen blodrød ud over Ådalen, sikke et flot panorama og igen må vi 
bare få lov at betragte og beriges af Guds skønne natur. 
Efteråret har været noget travl med mange forskellige grupper ind og ud af huset. Dejligt for os, at 
vi nu har flere hænder at fordele det praktiske på, med hjælpen fra vores norske frivillige, Harald 
og Trudi. Heidi tager den kommende uge afsted på 15 dages kursus på St. Beuno´s i England, hvor 
hun skal færdiggøre del II af et kursus omhandlende åndelig medvandring.  
 
30 dages retræte 
Nu har vi fastlagt programmet for Karen Eliasens besøg i sensommeren 2017. Den største nyhed 
er, at vi vil udbyde 30 dages retræte – også kaldet Ignatius´ åndelige øvelser fra d. 25. august til d. 
28. september. Man kan vælge at melde sig på hele forløbet eller dele det op i 3 dele, sådan at de 
10 første dage tages fra d. 25. aug og derefter tage del to og tre i 2018. Det bliver et team af 
danskere, der i samarbejde med Karen Eliasen, vil være vejledere på disse retræter. 
 
Ud over 30 dages retræten vil Karen selv være underviser på både workshops og kurser, der 
omhandler Ignatiansk spiritualitet og bønspraksis samt sammenhængen mellem psykologi og 
spiritualitet. Læs mere om de spændende muligheder på vores hjemmeside 
www.aadalenretraete.dk 

Kommende arrangementer 
Den sidste retræte i år arrangeret af Ådalen er d. 2.-4. dec. med retræteleder Gunni Bjørsted. Der 
er stadig et par ledige pladser på den. 
Næste år i januar udbyder vi en weekendretræte med Kristuskransen som tema med Elsebeth 
Dedieu som retræteleder og den 3.-5. februar får vi igen besøg af Ulla Käll fra Norge, der vil lede 
en retræte med temaet ”Og lyset skinner i mørket”. 
I marts bliver der igen mulighed for at deltage i Ådalens 5 dages retræter, som særligt fokuserer på 
de forhold, der gør sig gældende når man er aktiv inden for kirken. 
 
Ådalen på facebook 
Da Harald har evner indenfor kommunikation, har han oprettet en facebook profil for Ådalen 
Retræte. Her kan du finde små videospots, der omhandler kommende retræter. Vær gerne med til 
at dele disse videospots, så vi når længere ud med kendskabet til retræter i Danmark. 
 
Trykte årsprogrammer 2017 
Du kan rekvirere trykte årsprogrammer for 2017 ved at henvende dig på info@aadalenretraete.dk 
og vi vil fremsende disse. Hvis du har mulighed for at ligge nogle stykker frem i din kirke eller 
andre relevante sammenhænge er du velkommen til at skrive hvor mange du ønsker. 

mailto:info@aadalenretraete.dk


 
Citat af Ignatius 
”Det er ikke den store mængde kundskab der mætter sjælen, men indlevelsen og smagen af 
tingene indefra, der mætter og tilfredsstiller sjælen”. 

 
Med dette citat vil vi runde dette nyhedsbrev af og sige tak til alle jer, der lever med på hver jeres 
måde i vores arbejde, og tak for at I fortsat vil huske os i Jeres bønner. 
 

Mange kærlige hilsner 

Johannes og Heidi 

 

 
 

 


